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INTRODUÇÃO 

A Comissão Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniu 

no dia 3 de fevereiro de 2021, com recurso a meios telemáticos, para análise e tomada 

de decisão quanto à tramitação das petições pendentes, onde se inclui a Petição n.º 

46/XI – “Contra a construção de um túnel de apoio ao Miradouro da Lagoa do Fogo e 

Controlo de Acesso ao Miradouro e Caldeira”.  

A presente Petição reúne um total de 606 (seiscentos e seis) assinaturas, tendo como 

primeiro subscritor o Senhor Paulo Jorge Caetano de Sousa Bettencourt, tendo dado 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 19 de dezembro 

de 2019 e, por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Região 

Autónoma dos Açores, foi remetida à Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente 

e Trabalho, por se tratar de matéria da competência desta. 

Em reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, realizada a 

9 de janeiro de 2020, esta deliberou pela sua admissibilidade.  

Finda a XI Legislatura e considerando que a tramitação processual da Petição em 

análise não se encontrava concluída, a mesma transitou para a XII Legislatura, 

conforme dispõe o artigo 25.º da Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na sua atual redação. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52.º da Constituição da 

República Portuguesa e exerce-se nos termos do disposto no artigo 9.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189.º a 193.º do Regimento da 

Assembleia Legislativa e na Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na atual redação. 
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A apreciação da Petição e a elaboração do respetivo relatório cabe à Comissão 

Especializada Permanente competente em razão da matéria, nos termos do disposto 

nos artigos 190.º e 191.º do Regimento, bem como do n.º 4 do artigo 73.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Nos termos do artigo 2.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria em apreço é competência da 

Comissão Especializada Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

CAPÍTULO II 

ADMISSIBILIDADE 

Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais 

(Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na sua redação atual) e regimentais (artigo 189.º do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à apreciação da sua 

admissibilidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 190.º do referido 

Regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade, em reunião do dia 9 de janeiro de 

2020, tendo tal decisão sido comunicada formalmente ao primeiro subscritor. 

 

CAPÍTULO III 

OBJETO DA PETIÇÃO 

Os Peticionários vem, através deste instrumento, solicitar que seja efetuado “o 

controlo de acesso ao Miradouro da Lagoa do Fogo”, pretendendo que o “acesso a 

este local seja feito em Shuttle em sistema Hop on Hop of, sendo para o efeito criados 

Parques de estacionamento quer na vertente Norte quer na vertente Sul, no acto da 
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compra do bilhete para o Shuttle (autocarro) de acesso, será possível adquirir com 

acesso à Caldeira Velha ou só com Miradouros e diversos percursos pedestres 

existentes no local, que devem ser devidamente publicitados.” 

Continuam referindo que: 

“Para os residentes o acesso é possível na própria viatura.  

O acesso a autocarros de Turismo também será possível. 

O acesso a viaturas de Turismo quer de animação turística quer de agências de viagem 

e táxis será possível. 

O acesso ao interior da Caldeira do Fogo terá que ser controlado no número de 

visitantes e ser efetuado acompanhado por Guias de Parques Naturais estando o 

Governo Regional a Certificar Guias, para preservar aquele espaço único”. 

Por outro lado, manifestam-se totalmente contra: 

O “Projeto de requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo apresentando pela 

[então] Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Dr.ª Marta Guerreiro. 

A construção de mais parques de estacionamento no miradouro. 

Construção de túnel de apoio ao Miradouro que vai descaracterizar todo este local”. 

Fundamentam tal pretensão por se tratar de uma “Reserva Natural e Área Protegida 

para a proteção de habitats e espécies e sujeita ao regime de reserva ecológica, neste 

momento está cada vez mais massificado, a fim de preservar a sua natureza única e a 

envolvente livre de poluição e do excesso de veículos”. 
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CAPÍTULO IV 

DILIGÊNCIAS EFETUADAS 

Aquando da deliberação das diligências a efetuar no âmbito da presente Petição, a 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho decidiu solicitar parecer 

por escrito à Câmara Municipal da Lagoa, à Câmara Municipal da Ribeira Grande, à 

Câmara Municipal de Vila Franca, ao Professor Dr. Virgílio Cruz do Departamento de 

Geociências da Universidade dos Açores, ao Arquiteto Jorge Monteiro e a todas as 

Instituições que integram o Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CRADS). 

Emitiram pareceres: 

• Câmara Municipal da Lagoa 

• Câmara Municipal da Ribeira Grande 

• Arquiteto Jorge Monteiro 

• Associação de Municípios da Região autónoma dos Açores (CRADS) 

• Aflorestaçores – Associação Florestal dos Açores (CRADS) 

• Associação Ecológica Amigos dos Açores (CRADS) 

• Autoridade Marítima dos Açores (CRADS) 

• Câmara do Comércio de Indústria dos Açores (CRADS) 

• Comando Regional dos Açores da PSP (CRADS) 

• Federação Agrícola dos Açores (CRADS) 

A Comissão deliberou igualmente ouvir em audição presencial, o primeiro subscritor 

da Petição e o membro do Governo Regional com competência na matéria. 

Da Audição ao primeiro subscritor, ocorrida a 2 de março de 2020: 

A audição iniciou-se com uma apreciação genérica do objeto da Petição por parte 

do Senhor Paulo Jorge Caetano de Sousa Bettencourt, tendo o mesmo referido que 

o objeto da petição é claro e que o pretendido é que seja efetuado o controlo de 
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acesso ao Miradouro da Lagoa do Fogo, pretendendo que o acesso a este local seja 

feiro em Shuttle em sistema Hop on Hop of, sendo para o efeito criados Parques de 

estacionamento quer na vertente Norte quer na vertente Sul, no acto da compra do 

bilhete para o Shuttle (autocarro) de acesso, será possível adquirir com acesso à 

Caldeira Velha ou só com Miradouros e diversos percursos pedestres existentes no 

local, que devem ser devidamente publicitados. 

Referiu ainda que o acesso ao interior da Caldeira do Fogo terá de ser controlado no 

número de visitantes e ser efetuado acompanhado por Guias de Parques Naturais 

estando o Governo Regional a Certificar Guias, para preservar aquele espaço único. 

Manifestou total discordância com o projeto de requalificação do miradouro da Lagoa 

do Fogo apresentando pela Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, tendo 

manifestado também discordância com a construção de mais parques de 

estacionamento no miradouro e com a construção de um túnel de apoio ao 

Miradouro. 

Da Audição à Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, ocorrida 

a 30 de junho de 2020: 

A Senhora Secretária Regional, Marta Guerreiro, iniciou a sua intervenção referindo 

que os processos de monitorização de visitantes realizados na Reserva Natural da 

Lagoa do Fogo e em outras Áreas Protegidas concretizam o objetivo do Programa 

do Governo de regular a utilização das áreas sensíveis - o qual integra uma medida 

específica que visa proceder à identificação e à avaliação da capacidade de carga e 

da pressão do uso e fruição das áreas sensíveis incluídas nos Parques Naturais de 

Ilha, com vista à sua melhor regulação para proteção ambiental e da paisagem. 

Prosseguiu, referindo que dando cumprimento ao disposto no Programa do 

Governo, logo na primeira reunião, no dia 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CRADS) da presente 

legislatura foi agendada a Audição do Conselho sobre os eventuais critérios a 

considerar na identificação e avaliação da capacidade de carga e da pressão do uso 

e fruição das áreas sensíveis incluídas nos Parques Naturais do Açores, com vista à 
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sua melhor regulação para proteção ambiental e da paisagem. 

A Secretária Regional deixou claro que, com base nos contributos do CRADS e nas 

avaliações efetuadas pela Direção Regional do Ambiente, foi realizada outra 

reunião, em 12 de abril de 2018, para análise das pressões antrópicas em 12 áreas 

protegidas abertas à visitação, com a apreciação das propostas de intervenção ou 

de regulamentação dos respetivos acessos, incluindo a Reserva Natural da Lagoa 

do Fogo. 

Referiu ainda que, neste âmbito, para além de uma caracterização desta Reserva 

Natural, foi feita uma análise sintética da situação, com referência ao ano 

precedente, 2017, focada nos pontos mais críticos – o Miradouro da Lagoa do Fogo, 

o respetivo trilho e o acesso às margens. 

Para além disso, enumerou as várias propostas que foram realizadas: 

1. Ao nível da monitorização e do controlo das atividades 

potencialmente mais impactantes, assegurar a presença de um Vigilante 

da Natureza de 15 de junho a 15 de setembro e manter interdito o uso 

balnear, independentemente dos parâmetros biológicos da água. 

2. E ao nível das infraestruturas: 

- Promover a homologação do trilho Miradouro – Praia da Lagoa do Fogo; 

- Ampliar a área de miradouro por via da criação de um passadiço ou 

miradouro a aceder através de um túnel; 

- Criar espaços de estacionamento para viaturas ligeiras e autocarros; 

- Beneficiar o miradouro do Pico da Barrosa. 

A Secretária Regional realçou que não existiram objeções dos membros do CRADS 

a esta abordagem, e ressalvou que, na ocasião, tanto a Associação Ecológica 

Amigos dos Açores como a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

manifestaram o entendimento de que, ao nível do planeamento futuro, deveria ser 

desincentivado o uso de veículos automóveis e a promoção de transporte coletivo. 

Destas propostas, referiu que, atualmente, já foram executadas a nova curva no 

âmbito da construção dos espaços de estacionamento para viaturas e a 

beneficiação do miradouro do Pico da Barrosa, tendo sido elaborado o estudo prévio 
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relativo à intervenção no miradouro da Lagoa do Fogo. 

Adiantou que este mesmo estudo foi partilhado, no dia 21 de novembro de 2019, 

com os membros do CRADS para parecer e foi apresentado publicamente, no 

contexto da visita do Governo Regional à ilha de São Miguel a 23 de novembro de 

2019, embora sujeito ainda, como foi referido na altura, à pronúncia dos membros 

do CRADS. Mais tarde, foi também apresentado às restantes entidades 

representativas dos setores ambiental e turístico, bem como aos cidadãos em geral. 

E relembrou que este era um estudo prévio que, em conformidade com o que já 

tinha sido apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa de 2018 e na reunião do 

CRADS de abril de 2018, apresentava como objetivos: gerir a presença dos 

visitantes, melhorando e ordenando a fruição do local; construir um edifício de 

apoio e um novo miradouro; controlar o acesso às cumeeiras e ao trilho e evitar 

alguns constrangimentos existentes com a paragem de viaturas na estrada. 

Lembrou que foram realizadas 3 sessões públicas de apresentação e discussão 

pública do estudo prévio, bastante participadas, constituindo momentos de pleno 

exercício de democracia participativa, tendo sido recebidos pareceres e contributos 

em cada um destes momentos e que em resultado do processo de auscultação do 

CRADS e da população, o Governo dos Açores tem estado a incorporar os 

contributos recebidos no estudo prévio apresentado, pois, todas as soluções que 

cumpram com os objetivos de gestão e de conservação do património natural 

naquela área protegida são bem-vindas e serão, naturalmente, ponderadas e 

refletidas no projeto final. 

Por todos estes motivos, defendeu uma gestão adequada desta reserva natural, 

que salvaguarde o seu património ambiental, e que passa, obrigatoriamente, por 

uma intervenção no local. 

Concluindo, a Secretária Regional referiu que para o Governo dos Açores, não fazer 

nada, não é solução, por isso, reafirmou, que face aos contributos recebidos, depois 

da devida ponderação, irão procurar incorporá-los no projeto final que, acredita, 

possa responder às preocupações de todos, sem descurar os objetivos que sempre 

nortearam esta missão: disciplinar a presença de visitantes, melhorando e 

ordenando a fruição no local, controlando o acesso às cumeeiras e ao trilho e 

evitando o condicionamento de trânsito. E finalizou a referir que o importante é 
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proteger e valorizar a ímpar Reserva Natural da Lagoa do Fogo.  

 

Considerando a transição da Petição n.º 46/XII para a XII Legislatura, a Comissão 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na sua reunião 

de 3 de fevereiro de 2021 deliberou ouvir novamente o membro do Governo com 

competência na matéria. 

Da Audição ao Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, 

ocorrida a 10 de março de 2021: 

O Secretário Regional, Alonso Miguel, na sua intervenção começou por informar 

que, em relação a esta matéria e apesar de reconhecer toda a legitimidade e as 

preocupações levantadas pelos peticionários, e sem querer desmerecer a iniciativa, 

entende que com o passar do tempo  a petição acaba por se tornar algo 

extemporânea uma vez que a solução inicialmente apresentada em estudo prévio e 

que gerou muita contestação e que motivou o aparecimento desta petição já foi 

abandonada. 

Referiu que neste momento está a ser ultimado um novo estudo prévio com uma 

nova solução que teve em consideração todos os pareceres, sugestões e as 

sensibilidades recolhidas no processo de auscultação que foi feito ao CRADS e à 

população nas três sessões públicas de apresentação e de discussão do anterior 

estudo prévio e que a muito breve trecho irá ser apresentado publicamente o novo 

estudo prévio com a nova solução encontrada que foi ao encontro de algumas das 

pretensões que estão nesta petição, ultrapassando assim as questões que geravam 

maior contestação. 

E deu como exemplos, desde logo, que a nova solução não prevê a construção de 

um túnel de acesso ao interior da Caldeira da Lagoa do Fogo, que prevê o controlo 

do acesso ao interior da Caldeira, permitindo limitar a visitação e respeitar a 

capacidade de carga daquele local e evitar desta forma a sobrecarga, e também 

não prevê a construção de novos parques de estacionamento para além daqueles 

que já existem. 

Salientou que em relação a outras questões que eram levantadas nesta petição, 

como o acesso ao local via shuttle, não sendo o modelo previsto neste momento, 
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pode a qualquer altura ser implementado neste novo enquadramento ou seja não 

fica dependente da solução que foi encontrada agora ou por outra, esta solução não 

inviabilizará de futuro caso seja esse o entendimento a possibilidade de 

implementar um modelo com acesso através de shuttle mas não sendo atualmente 

neste momento algo que esteja previsto. 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

Na sequência das diligências realizadas no âmbito da apreciação da Petição n.º 46/XI – 

“Contra a construção de um túnel de apoio ao Miradouro da Lagoa do Fogo e 

Controlo de Acesso ao Miradouro e Caldeira”, a Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aprovou, por maioria, as seguintes 

conclusões: 

1) A Petição foi devidamente subscrita, no mínimo, por 300 cidadãos, nos termos da 

alínea a) do n.º 1) do artigo 192.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, pelo que reúne as condições legais para ser apreciada em 

reunião plenária da Assembleia; 

2) Os peticionários têm como principais objetivos: 

 - O controlo do acesso ao Miradouro da Lagoa do Fogo, pretendendo que este seja 

feito em Shuttle em sistema Hop on Hop of, sendo para o efeito criados Parques de 

estacionamento quer na vertente Norte quer na vertente Sul, havendo exceções 

para residentes, autocarros e outras viaturas de Turismo, quer de animação 

turística quer de agências de viagens e táxis; 

- O controlo do número de visitantes ao interior da Caldeira do Fogo e o acesso ser 

efetuado acompanhado por Guias de Parques Naturais; 

3) Os peticionários manifestaram a sua total discordância com o projeto de 

requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo, contra a construção de mais 
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parques de estacionamento no Miradouro e contra a construção de um túnel de 

apoio ao Miradouro. 

4) Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem 

como ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência na 

matéria. 

O Grupo Parlamentar do PSD, emitiu parecer de abstenção ao presente relatório, por 

considerar que nenhum dos seus atuais deputados na Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fazia parte da Comissão que 

tratou este assunto na anterior legislatura; 

Considerando também que, por esse facto, não estiveram presentes nas audições quer 

do peticionário, quer da anterior responsável da pasta do Ambiente no Governo 

Regional dos Açores; 

Considerando ainda que, face a isso, não se sentem avalizados para emitir opinião 

sobre o relatado relativamente a essas audições; 

 

 

Santa Cruz das Flores, 28 de junho de 2021 

 

 

O Relator, 

 

 (José Gabriel Eduardo) 
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O presente relatório foi aprovado por maioria. 

A Presidente 
 

(Bárbara Torres Chaves) 

 

 

 

ANEXOS: pareceres referenciados no presente Relatório. 
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